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Tvennir hafnfirskir tvíburar 
hafa verið valdir í landsliðshóp 
karla og kvenna 2018 í frjáls
um íþróttum en alls telur hóp
urinn 63 einstaklinga. 

Þetta eru systkinin. Hinrik 
Snær og Þórdís Eva Steins
börn (18) og systkinin Kor
mákur Ari og Melkorka Rán 
Hafliðabörn (20) en öll eru 
þau í FH. 

Svo skemmtilega vill til að 
öll keppa þau í sömu grein, 
400 m hlaupi þó þau keppi 
einnig í fleiri greinum. 

Verður gaman að fylgjast 
með þeim í sumar.
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Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

-stöðin

Hafnfirska 
leigubílastöðin

520 1212

TA X I

Þórdís Eva, Hinrik Snær, Kormákur Ari og Melkorka Rán.

Tvennir hafnfirskir 
tvíburar í landsliðið

Keppa öll í 400 m hlaupi

STAÐARBERGI

Skoðaðu tertuúrvalið
á kokulist.is

Kökulist verslunarmiðstöðinni Firði Hafnar�rði
Kökulist Hólagötu 17 Reykjanesbæ
Kökulist Iðnbúð 2 Garðabæ
Kokulist@kokulist.is · 555 66 55

Stofnuð 1983

Hraunhamar kynnir:  Ný viðhaldslítil raðhús. 
Húsin eru annars vegar 3ja herbergja og 104 m² og hins vegar 4ja herbergja og 117 m². 
Mjög vandaðar innréttingar og tæki. Vandaður frágangur og traustur verktaki. 
Verð frá 37,9 millj.

LERKIDALUR – REYKJANESBÆR – FRAMTÍÐARHEIMILI Á FRÁBÆRU VERÐI
OPIÐ HÚS laugardag kl. 13-16
Hilmar Þór lögg.fasteignasali verður á staðnum

SORPTUNNA
(ORKUTUNNA)

PLAST SKOLAÐ STAFLAÐ SETT Í PLASTPOKA OG 
BUNDIÐ VANDLEGA FYRIR

ENGAR AFSAKANIR
– ALLT PLAST Í POKA
Nú geta íbúar Hafnarfjarðar sett allt plast saman í lokuðum plast-

poka að eigin vali í sorptunnuna og SORPA kemur því til endurvinnslu.

Nánar á sorpa.is/plastipoka og facebook.com/plastipoka.

SORPTUNNA
(ORKUTUNNA)

PLAST SKOLAÐ STAFLAÐ SETT Í PLASTPOKA OG 
BUNDIÐ VANDLEGA FYRIR

ENGAR AFSAKANIR
– ALLT PLAST Í POKA
Nú geta íbúar Hafnarfjarðar sett allt plast saman í lokuðum plast-

poka að eigin vali í sorptunnuna og SORPA kemur því til endurvinnslu.

Nánar á sorpa.is/plastipoka og facebook.com/plastipoka.

http://www.fjardarfrettir.is
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Álfaskeiði 115 | sími 555 7676 
www.bodunarkirkjan.is

Prestur og forstöðumaður: 
Steinþór Þórðarson sími 849 9584

Alla laugardaga kl. 11, fram í mars mun 
Steinþór fjalla um hin stórbrotnu efni 

Opinberunarbókarinnar.
Þessi síðasta bók Biblíunnar er bæði 

hrífandi og auðskilin.
Allir hjartanlega vekomnir.

Veitingar eftir samkomu.

Á Útvarpi Boðun FM 105,5 er 
Biblíufræðsla allan sólarhringinn

Útgefandi: Hönnunarhúsið ehf.  kt. 450106-1350
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Guðni Gíslason
Ritstjórn og auglýsingar: 565 4513, 896 4613
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja  •  Dreifing: Íslandspóstur

ISSN 2298-8858   Vefútgáfa: ISSN 2298-8866

www.fjardarfrettir.is
www.facebook.com/fjardarfrettir.is

Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

Það er alvarleg ásökun þegar 
bæjarfulltrúi í ræðu á bæjar
stjórnarfundi ásakar annan um 
að brjóta siðareglur kjörinna 
fulltrúa. Það er enn alvarlegra 
þegar bæjarfulltrúinn hvorki 

fylgir erindi sínu eftir með erindi til forsetanefndar 
né dregur ásakanir sínar til baka. Ólafur Ingi 
Tómasson er baráttumaður en hann fær ekki stig 
fyrir svona framgöngu og það vakti athygli í 
um ræðu um málið í bæjarstjórn að enginn flokks
systkina hans studdi hann né andmælti. Telji menn 
að bæjarfulltrúi hafi brotið siðareglur hlýtur að vera 
eðlilegt að slíkar ásakanir séu meðhöndlaðar í 
samræmi við samþykktir bæjarins.

Óskað hafði verið eftir því að málið yrði tekið 
upp á síðasta bæjarstjórnarfundi 14. mars sl. og var 
við því orðið en það er broslegt að lesa fundargerð 
þess fundar þar sem hvergi kemur fram hvert 
umræðuefnið var. Liður 2 í fundargerð bæjarstjórnar 
er Skarðshlíð, 2. áfangi, deiliskipulag, 8. liður úr 
fundargerð bæjarstjórnar frá 28. febr.! Ekki eitt orð 
um að verið sé að ræða ásakanir um brot á siða
reglum.

Fundargerðir bæjarstjórnar eru skelfilegar 
heimildir fyrir því sem gerist á fundum og þó 
bæjarfulltrúi hafi á fundinum 28. febrúar óskað í 
ræðu eftir því að forsetanefnd fjallaði um málið þá 
var það hvergi skráð. Í fundargerð síðasta fundar er 
skilmerkilega tekið fram hver tók til máls og hver 
svaraði en ekki orð um það sem rætt var. Yfirskriftin 
var deiliskipulag Skarðshlíðar þó öllum megi vera 
ljóst að það var ekki umræðuefnið undir þessum 
lið. Það hlýtur að vera sjálfsögð krafa bæjarbúa að 
upplýsingagjöf verði bætt til mikilla muna svo 
bæjarbúum megi vera ljóst hvað bæjarstjórnin í 
raun aðhefst. Kannski ættu bæjarfulltrúar að lesa 
eigin fundargerðir betur. „Til máls tekur Adda 
María Jóhannsdóttir. Til andsvars kemur Ólafur 
Ingi Tómasson. Adda María svarar andsvari. 
Ólafur Ingi kemur til andsvars öðru sinni. Til máls 
tekur Gunnar Axel Axelsson. Til andsvars kemur 
Ólafur Ingi Tómasson. Gunnar Axel svarar 
andsvari. Ólafur Ingi kemur til andsvars öðru 
sinni. Til máls tekur Adda María Jóhannsdóttir. Til 
andsvars kemur Ólafur Ingi Tómason. Adda 
María svarar andsvari...“ 

Svona heldur þetta lengi áfram!
Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Flatahraun 5a

Símar allan sólarhringinn: 565 5892 & 896 8242
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er

 www.utfararstofa.is

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Pálmasunnudagur 25. mars

Fermingarmessa og 
sunnudagaskóli kl. 11 
Passíusálmarnir sungnir kl. 17-19 

Lux aeterna syngur.

Hjartanlega velkomin!

Sjá nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is  
www.facebook.com/hafnarfjardarkirkja 

Sunnudagur 25. mars

Fermingarmessa kl. 10.30
Kór Víðistaðasóknar syngur 
undir stjórn Helgu Þórdísar 

Guðmundsdóttur.
Prestur: Sr. Bragi J. Ingibergsson.

www.vidistadakirkja.is

Sunnudagur 25. mars:

Fermingar kl. 11 og 13
ATH!  Sunnudagaskólinn fellur niður.

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Guðlaug í fríi 
frá 

bæjarstjórn
Borghildur tekur hennar sæti

Guðlaug Svala Steinunnar Kristjánsdóttir sem 
nýlega kynnti að leiðir skildu með Bjartri framtíð 
tilkynnti ótímabundin forföll sem bæjarfulltrúi. 
Varamaður Guðlaugar, Borghildur Sölvey Sturludóttir, 
tók hennar sæti í bæjarstjórn frá og með síðasta 
bæjarstjórnar fundi.

Forföllin tengjast ekki tilkynntu brotthvarfi frá 
Bjartri framtíð, heldur er  hún af heilsufarsástæðum. 
Segir Guðlaug að hún hafi einfaldlega tæmt orku
birgðir sínar og nú þurfi hún að endurheimta tilveruna 
og byggja upp þrek.

ÚR BJARTRI FRAMTÍÐ Í 
SAMFYLKINGUNA
Þá hefur Þórunn Blöndal, fulltrúi Bjartrar framtíðar 

í fræðsluráði, vikið sæti úr ráðinu og Áshildur Hlín 
Vatýsdóttir hefur tekið hennar sæti. 

Ástæðan er ofur einföld, Þórunn hefur tekið 16. sæti 
á framboðslista Sam fylkingarinnar. Þá hefur Matthías 
Freyr Matthíasson yfirgefið Bjarta framtíð og er nú 
13. á lista Samfylkingarinnar. 

Aðalfundur Hauka
Aðalfundur Knattspyrnufélagsins Haukar 

verður haldinn þriðjudaginn 27. mars kl. 18  
í Samkomusalnum

Dagskrá fundarins samkvæmt lögum félagsins

Stjórnin
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Bíldshöfða 5a
Reykjavík
S. 515 7190

Jafnaseli 6
Reykjavík
S. 515 7190

Dalshrauni 5
Hafnarfirði
S. 515 7190

Opnunartími:
Virka daga kl. 8-17
Laugardaga sjá MAX1.IS

FINNDU

DEKKIN ÞÍN 

Á MAX1.IS

KEYRÐU Á ÖRYGGI
Kauptu Nokian 
gæðadekk á 
frábæru verði
Á Íslandi vitum við að sumarveður getur þýtt 
allskonar veður. Þess vegna hefur Nokian þróað 
sumar- og heilsársdekk sem henta fjölbreyttu 
veðurfari norðlægra slóða og tryggir öryggi 
farþega bílsins.

MAX1.IS

VERÐDÆMI:

NOKIAN LINE

205/55 R16

4 stk m/ásetningu

48.100 KR.*

VERÐDÆMI:

WR D4
205/55 R16

4 stk m/ásetningu

60.100 KR.*

VERÐDÆMI:

NOKIAN LINE SUV

235/55 R17

4 stk m/ásetningu

90.292 KR.*

VERÐDÆMI:

NOKIAN WR SUV3

235/55 R17

4 stk m/ásetningu

98.282 KR.*

*FAST VERÐ
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MARKAÐSSTEFNUMÓTUN
Hafnar�arðarbær hefur ákveðið að fara í heild-
stæða markaðsstefnumótun fyrir Hafnar�örð og 
mun Markaðsstofa Hafnar�arðar leiða þá vinnu.

Markaðsstofa Hafnarfjarðar (MsH) leitar því eftir 
samstarfsaðila til að vinna heildstæða 
markaðsstefnumótun og aðgerðaáætlun fyrir 
Hafnarfjörð. Nánari upplýsingar um verkið má finna á 
msh.is/markadsstefnumotun

Skilafrestur fyrir forval er til og með 25. mars á 
asa@msh.is merkt markaðsstefnumótun. Dómnefnd 
ásamt Dr. Friðriki Larsen lektor við Háskóla Íslands fer 
yfir þær tillögur sem berast og í kjölfarið mun völdum 
aðilum verða boðið að kynna sínar hugmyndir. 
Samstarfsaðili mun vinna verkefnið í samráði við 
stýrihópinn.  
 
Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja:
- Drög að mögulegri verkefnislýsingu.
- Upplýsingar um sambærileg verk sem aðili hefur unnið.
- Upplýsingar um hvaða einstaklingar myndu sjá um 
verkefnið og útlistun á hæfi þeirra til að takast á við það.
- Upplýsingar um hvenær verkefnið geti hafist en 
æskilegt er að það hefjist sem fyrst.
  
Ása Sigríður Þórisdóttir framkvæmdastjóri MsH veitir 
nánari upplýsingar asa@msh.is eða í 820 8269

Nær daglega berast fréttir af vaxandi 
vandamálum tengdum skólakerfinu. Kenn
ara skortur er yfirvofandi og starfandi kenn
arar flosna upp úr starfi m.a. vegna 
álagstengdra veik inda og lágra 
launa. Af þessum sökum næst 
ekki að manna stöður með 
mennt uðum kenn urum og störf
um kennara er sinnt í auknum 
mæli af leiðbein endum í þeirra 
stað. 

Í nýlegri skýrslu Menntamála
stofnunar um uppgefnar ástæður 
brotthvarfs úr framhaldsskólum 
má sjá að meginástæður þess að 
nemendur á skólaskyldualdri hættu í námi 
voru andleg veikindi, áhugaleysi og 
brottrekstur vegna brots á mætingarreglum. 
Dæmi eru um að nemendur á grunnskólaaldri 
mæti ekki í skólann vegna veikinda og/eða 
vegna óútskýrðra fjarvista sem í ein hverjum 
tilvikum má rekja til áhugaleysis, en það 
síðarnefnda ætti í engum tilvikum að 
viðgangast án þess að afhafst sé í málinu. 

Orsök kvíða eða áhugaleysis hjá nemendum 
má rekja til ýmissa þátta svo og vandamála 
sem tengjast kenn ara skorti. Til að mæta 
ólík um þörfum grunn skólabarna þarf 

klárlega að auka stuðning við 
kennara.

Algerlega er nauðsynlegt að 
tryggja öllum börnum tækifæri 
strax í fyrsta bekk kennslu í lífs
leikni þar sem unnið er með þætti 
eins og samskipti, samúð, 
sjálfstraust, framkomu og aðra 
þætti sem ýta undir seiglu og 
sterkari sjálfsmynd. Frá upphafi 
þarf að tryggja að lögð sé áhersla 

á styrkleika nemenda og að allir hafi aðgang 
að fjölbreyttu námi og kennslu aðferðum 
sem henta hverjum og einum. Leggjum 
áherslu á að börn fái að prófa sem mest til 
að útvíkka áhugasvið þeirra. Aðstoðum þau 
við að velja sér nám að loknum grunnskóla 
með því t.d. að gefa þeim tækifæri á 
áhugasviðskönnun og hætta að tala niður 
iðnmenntun. 

HVERNIG FÖRUM VIÐ AÐ 
ÞESSU?

Það þarf að gera kennarastarfið og störf 
annara er koma að uppeldi barna eftir
sóknar verðara. Það þarf að meta fólk að 
verðleikum og hafa að leiðarljósi að börn in 
eru okkar dýrmætasta auðlind. Sýnum því 
ást og umhyggju okkar fyrir þeim í verki, 
ekkert skiptir meira máli. Það þarf að 
tryggja aðgengi barna að námsráð gjöfum, 
sálfræðiþjónustu, þroskaþjálfum og 
iðjuþjálfum innan skólanna. Það þarf að 
stórefla náms og starfsfræðslu sem mörg 
börn verða af þrátt fyrir að um sé að ræða 
lögbundna þjónustu. Auka þarf framboð á 
verklegum greinum í grunn skóla og hafa 
vinnusmiðjur þannig úr garði gerðar að 
börnum séu fundin verk efni sem hvetja þau 
áfram og kveikja í þeim. Það þarf að ýta 
undir samskipti í raunheimum þ.e. að börn 
læri að tala hvort við annað, taki eftir hvert 
öðru, læri að setja sig í spor annarra og hafi 
gaman af og njóti samskipta sem eiga sér 

stað annars staðar en í rafrænum heimi. Þá 
þarf að sjá til þess að börn stundi námið sitt 
og mæti í skólann. Það er barnaverndarmál 
ef börn hætta að mæta í grunnskóla. Tryggja 
þarf stuðning heim til þeirra sem þess þurfa, 
þ.e. styðja forráðamenn sem ekki hafa tök á 
að sinna börnum sínum sem skyldi og stór
auka aðstoð til fjölskyldna sem hafa ekki 
íslensku sem fyrsta mál. Þá er afar mikilvægt 
að tryggja að öll börn njóti sömu réttinda 
þegar kemur að hlutum sem eiga að vera 
sjálfsagðir s.s. heitur maður í hádeginu þeim 
algerlega að kostnaðar lausu, að öllum 
standi til boða að stunda í það minnsta eina 
tómstund án kostnaðar og leggja þarf mikla 
áherslu á að það skap ist samfella milli skóla 
og frístunda. Fjárfestum í skólakerfinu og 
mikilvægustu auðlind okkar, börnunum, 
það mun án nokkurs vafa skila sér í ham
ingju samari nemendum og betri sýn barna 
okkar á lífið og framtíð sína.

Höfundur er iðjuþjálfi og skipar 
sjöunda sæti VG í Hafnarfirði.

Elsa Sigríður 
Þorvaldsdóttir

Börnin okkar dýrmætu og skólakerfið

Íslandsmótið í Taekwondo Kyorugi 
(bardaga) var um helgina. Þar átti 
Taekwondodeild Bjarkar fulltrúa sem 
stóðu sig gríðarlega vel og eignaðist 
félagið tvo Íslandsmeistara.

Leo Anthony Speight varð Íslands
meistari í junior flokki  73 og Anton 
Orri Heiðarsson í cadet flokki  41. 

Þá náðu þrjú silfurverðlaunum, þau 
Gabríel Örn Grétarsson, Halldór 
Björns  son og Ísabella Alexandra 
Speight auk þess sem Sigurður Pálsson  
fékk bronsverðlaun. 

Taekwondodeild Fimleikafélagsins 
Bjarkar hafnaði í 3. sæti félaga.

Tveir Íslands
meistarar úr Björk

Íslandsmótið í Taekwondo kyorugi var um helginag

Verðlaunahafarnir f.v.: Leo Anthony Speight, Ísabella Alexandra Speight, 
Gabríel Örn Grétarsson, Sigurður Pálsson, Anton Orri Heiðarsson og 
Halldór Björnsson.

Íslandsmeistararnir Leo Anthony 
Speight og Anton Orri Heiðarsson.
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Litla kirkjan á klettinum er með lang
flestu fermingarbörnin þetta vorið í 
Hafn ar firði.  Alls verða fermd 167 börn 
í Fríkirkjunni í Hafnarfirði en alls eru 
um 390 börn á fermingaraldri í Hafnar
firði. Um 6.600 eru skráðir í Fríkirkju
söfnuðinn í Hafnarfirði.

Að sögn Sigríðar Kristínar Helga
dóttur safnaðarprests streyma börnin að 
frá öllum hverfum bæjarins.  „Þetta litla 

hús í bænum okkar heldur utan um 
mikinn fjölda og framundan eru 11 
athafnir fram á sumar,“ segir Sigga 
prestur eftir vel heppnaða kvöldvöku 
með fermingarbörnum sl. sunnudag. 

Segir hún húsið hafa nánast sprungið 
og sátu börnin á gólfinu.  Opna þurfti 
safnaðarheimilið þar sem foreldrar sátu 
og fylgdust með í beinni, Jón Ragnar 
Jónsson var gestur kvöldsins og gætti 
hann þess vel að þeir yrðu ekki út 
undan og leit við í safnaðarheimilinu 
áður en hann hvarf á braut.   

Langar þig að reima á þig hlaupaskóna 
og hreyfa þig úti í sumar?

Þá gefst þér tækifæri til að vera hluti af frábær um hlaupahóp en 
Hlaupahópur FH fer af stað með 8 vikna byrjendanámskeið  

þriðjudaginn 24. apríl, kl. 17.30 í anddyri Kaplakrika 
Sérstök æfingaáætlun er í boði og stefnt er að því að allir í hópnum geti hlaupið 5 km samfellt í lok námskeiðs. 

Æfingar verða á eftirfarandi tímum:
Þriðjudaga kl. 17.30   – frá Kaplakrika
Fimmtudaga kl. 17.30   – frá Kaplakrika
Laugardaga kl. 9   – frá Suðurbæjarlaug

Verð: 12.000 kr.  
Innifalið er félagsgjald til 1. okt. 2018.

Nánari upplýsingar veitir:  
thora_gisla@hotmail.com

www.hhfh.is

Hlaupahópur FH

hlauphopurfh

Boðsundskeppni grunnskólanna var 
haldin í Ásvallalaug 13. mars sl. af 
Sundsambandi Íslands.

Víðistaðaskóli tryggði sér gullið 
annað árið í röð í aldursflokki 5.7. 
bekkjar og skammt á hæla þeirra var 
Hraunvallaskóli – einnig með silfrið 
annað árið í röð. Mikil spenna var fyrir 

úrslitasundið og gífurleg fagnaðarlæti 
brutust út þegar úrslitin urðu ljós.

Alls voru 544 keppendur frá 34  
skólum. Keppt er í boðsundi 8x25 m og 
eru 4 strákar og 4 stelpur í hverju liði, 
hver skóli mátti senda eins mörg lið og 
þeir vildu. Keppt var í flokki 5.7. 
bekkjar og 8.10. bekkjar.

Víðistaðaskóli 
sigraði aftur

Boðsundsskeppni grunnskólanna í Ásvallalaug

5.-7. bekkur: 1. sæti Víðistaðaskóli, 2. sæti Hraunvallaskóli, 3. sæti Akurskóli.

Lj
ós

m
.: 

SS
Í

„Litla“ kirkjan á 
klettinum eftirsótt

skfj

Troðfullt var í Fríkirkjunni í síðustu samverustund fermingarbarna og foreldra.

Emil og Gísli 
sigruðu

Á bóka og bíóhátíðinni buðu Fálk
arnir úr myndinni Víti í Vestmanna
eyjum upp á vítaspyrnukeppni við 
hafnfirska krakka á „ráðhústorginu“. 
Fjölmargir spreyttu sig en svo fór að 
þeir Emil Pétursson og Gísli Jósefsson 
Linnet stóðu uppi sem sigurvegarar.

Vítakapparnir Emil og Gísli.
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þjónusta

Tek að mér að færa yfir á (vídeó, slide, 
ljósmyndir) DVD diska eða flakkara. 
Sýnishorn á siggileifa.123.is sími 8637265 

siggil@simnet.is, Sigurður Þorleifsson.

smáauglýsingar 
fjardarfrett ir@fjardarfrett ir. is  

s ími 565 3066

Verð 1.200 kr. m.v. hver 200 slög. 
Myndbirting 1.200 kr. 

Tapað-fundið og Gefins: FRÍTT

www.fjardarfrettir.is 

SMÁAUGLÝSINGAR

Aðalfundur 
Aðalfundur Skógræktarfélags Hafnar-
fjarðar verður í kvöld, fimmtudag í 
Apótekinu Hafnarborg kl. 20. Auk 
venjulegra aðalfundarstarfa mun 
Björn Guðbrandur Jónsson kynna 
starfsemi „Gróðurs fyrir fólk í landnámi 
Ingólfs“ og Helena Marta Stefánsdóttir 
skóg vistfræðingur flytur erindi sem 
hún nefnir „Matsveppirnir í skóginum“.

Páskabingó
Páskabingó Skátafélagsins Hraunbúa 
verður í Hraunbyrgi þriðjudaginn 27. 
mars kl. 20. Allir velkomnir.

Hafnarborg
Á laugardaginn kl. 15 verða opnaðar 
tvær sýningar í Hafnarborg. Í aðalsal 
safnsins er það sýningin Margoft við 
sjáum og margoft við sjáum aftur, 
með verkum Jóhönnu Kristbjargar 
Sigurðardóttur. Í Sverrissal verður opn-
uð sýningin Afstæði þar sem sýnd 
verða ný málverk eftir Jón Axel Björns-
son.
Jóhanna Kristbjörg Sigurðardóttir fæst 
við margþætta innsetningar þar sem 
hún notast við ólíka miðla. Á sýningunni 
eru innsetningar sem samanstanda af 
málverkum, skúlp túrum og mynd-
böndum.
Á sunnudaginn kl. 14 mun Jóhanna 
vera með listamannsspjall.

Málverk og vatnslitamyndir Jóns Axels 
Björnssonar dansa á litríkum mörkum 
hins sýnilega og ósýnilega, á milli forma 
sem birta okkur hluti og fanga huglægt 
ástand. Verkin einkennast af stórum 
einlita flötum sem skipta upp mynd-
fletinum og fljóta á yfirborði hans, 
mannsmyndir skjóta upp kollin um. 

Sendið tilkynningar um viðburði á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Á DÖFINNI

Í samstarfssáttmála núverandi meiri
hluta í Hafnarfirði er sérstaklega tiltekið; 
,,að unnið skuli að því að skapa fjölbreytt 
val fyrir þann fjölbreytta hóp sem byggir 
Hafnarfjörð, hvort sem fólk vill 
búa í litlu eða stóru húsnæði, 
eiga, leigja eða velja sér aðra 
búsetukosti.‘‘ 

Litlar hafa efndirnar verið og 
hinn sanna vilja virðist skorta. 
Fögur fyrirheit eru ekki það 
sama og efndir í formi fram
kvæmda. Það er ljóst. 

Áður hef ég ritað um hversu 
hægt úthlutun lóða í Skarðshlíð 
hefur gengið, hve lítið hefur náðst fram í 
vinnu við þéttingaráætlun og þann skort 
sem er á góðu samstarfi við fasteignafélög 
verkalýðs og stéttarfélaga sem byggja 
vilja litlar og meðalstórar íbúðir fyrir 
tekju lága einstaklinga og fjölskyldur. 

Sem dæmi um þetta má nefna að þann 
5. júlí 2016 var undirrituð viljayfirlýsing 
Hafnarfjarðarbæjar og Alþýðusambands 
Íslands um uppbyggingu 150 leiguíbúða í 
Hafnarfirði fram til ársins 2019. Þegar 
þetta er ritað á vormánuðum 2018 er engin 

leiguíbúð í byggingu í Hafnarfirði á grunni 
þessarar viljayfirlýsingar. Sam kvæmt 
fréttatilkynningu sem birtist á vef 
Hafnarfjarðarbæjar sama dag og vilja

yfirlýsingin var undirrituð átti að 
afhenda lóðir fyrir 60 íbúðir á 
árunum 20162017 og 90 íbúðir 
á árunum 20182019. 

Það eina sem gert hefur verið 
er að afhenda lóð undir 32 íbúðir 
(sem síðar var fjölgað í 42 við 
breytingu á skipulagi) við 
Hraunskarð 2 í Skarðshlíð. Það 
var 12. september 2016. Enn eru 
engar framkvæmdir farn  ar af 

stað í Hraunskarði því skipulag sskilmálar 
standa í vegi fyrir því að hægt sé að byggja 
þar upp á hagkvæman hátt að mati 
lóðarhafa, fasteignafélagsins Bjargs sem er 
framkvæmdaraðili fyrir ASÍ. 

Hverju sætir þetta dugleysi til að taka 
ákvarðanir um hraða og örugga upp
byggingu á hagkvæmu leiguhúsnæði fyrir 
tekjulága einstaklinga og fjölskyldur? 
Hvers má t.d. unga fólkið okkar gjalda 
sem ekki kemst úr foreldrahúsum því 

ásættanlegir búsetukostir eru ekki til staðar 
hér í bæ. 

Á sama tíma er allt á hraðferð í þessum 
málum í Reykjavík og fleiri sveitar félög
um. Fyrir utan allar þær leiguíbúðir sem 
verið er að reisa í Reykjavík þessi misserin 
kemur fram í frétt RÚV þann 16. mars 
síðastliðinn að þar eigi að reisa samtals 
500 íbúðir fyrir ungt fólk sem er að kaupa 
sína fyrstu íbúð. Markmiðið með þeirri 
uppbyggingu er að auðvelda þeim, sem 
ekki geta reitt fram mikið eigið fé, að 
komast í gott húsnæði. Borgin hyggst 
úthluta lóðum á sérkjörum og tryggja að 
íbúarnir njóti þess afsláttar. 

Það verður kannski svo að unga fólkið 
okkar hér í Hafnarfirði sér ekki þann kost 
að hefja búskap á sínum heimaslóðum 
heldur er nauðbeygt til að flytja í önnur 
sveit   ar félög þar sem betur er staðið að mál
um. Við erum í samkeppni um unga fólkið 
og þeirri samkeppni höfum við Hafn 
firðingar einfaldlega ekki efni á að tapa! 

Höfundur er varabæjarfulltrúi, 
fulltrúi í umhverfis- og framkvæmda-
ráði og skipar 2. sætið á lista 
Samfylkingarinnar. 

Friðþjófur Helgi 
Karlsson

Innantóm loforð
og aðgerðarleysi í húsnæðismálum Hafnfirðinga! 

Elva Dögg Ásudóttir Kristinsdóttir 
bæjar  fulltrúi mun leiða lista Vinstri 
grænna í Hafnarfirði í sveitarstjórnar
kosn ingunum í vor. Þó nokkur endur
nýjun er á listanum frá 2014 og eru 10 

nýir einstaklingar á honum. Meðal 
nýrra á listanum eru Kristrún Birgis
dóttir sem skipar 3. sætið og Davíð 
Arnar Stefánsson sem skipar 6. sætið 
en hann er eiginmaður Margrétar Gauju 

Magnúsdóttur bæjar fulltrúa Samfylk
inginnar. Vinstri grænir fengu 11,7% 
fylgi og einn mann kjörinn í síðustu 
kosningum og höfðu þá tapað um 20% 
fylgi en héldu áfram einum manni.

Elva Dögg leiðir lista VG
Vinstri grænir samþykktu framboðslista sinn sl. mánudag

1.  Elva Dögg Ásudóttir Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi
2.  Fjölnir Sæmundsson, lögreglufulltrúi og varaþingmaður
3.  Kristrún Birgisdóttir, sérfræðingur í framhaldsskólamálum
4.  Júlíus Andri Þórðarson, laganemi
5.  Valgerður Bláklukka Fjölnisdóttir, hjúkrunarnemi
6.  Davíð Arnar Stefánsson, verkefnastjóri hjá Landgræðslunni
7.  Elsa Sigríður Þorvaldsdóttir, iðjuþjálfi
8.  Daníel E. Arnarsson, framkvæmdastjóri Samtakanna ‘78
9.  Agnieszka Sokolowska, bókasafnsfræðingur
10.  Árni Áskelsson, tónlistarmaður
11.  Þórdís  Dröfn Andrésdóttir, íslenskunemi

12.  Christian Schultze, umhverfis- og skipulagsfræðingur
13.  Jóhanna Marín, sjúkraþjálfi og leiðsögumaður
14.  Árni Stefán Jónsson, formaður SFR
15.  Rannveig Traustadóttir, prófessor í fötlunarfræði
16.  Þorbjörn Rúnarsson, áfangastjóri og tenór
17.  Hlíf Ingibjörnsdóttir, leiðsögumaður
18.  Sigurbergur Árnason, arkitekt og leiðsögumaður
19.  Damian Davíð Krawczuk, túlkur og hundaræktandi
20.  Birna Ólafsdóttir, skrifstofustjóri
21.  Gestur Svavarsson, bankamaður
22.  Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri ASÍ

Frambjóðendur Vinstri grænna í komandi sveitarstjórnarkosningum.
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Ásakanir bæjarfulltrúa Sjálfstæðis
flokksins, Ólafs Inga Tómassonar, um 
meint ósannsögli fulltrúa minnihlutans 
og brot á siðareglum varðandi umræðu 
um skil á lóðum í Skarðshlíð hafa verið 
til um fjöllunar í seinustu tveimur 
blöðum Fjarðar frétta. 

Markmið siðareglna kjörinna fulltrúa 
hjá Hafnarfjarðarbæ er að vera rammi 
utan um störf þeirra. Þeim ber að fylgja 
lögum, reglum og samþykktum sem og 
sinni eigin sannfæringu, ásamt því að 
gæta almannahagsmuna og hagsmuna 
sveitar félagsins. 

Í þeim felst hins vegar ekki að kjörnir 
fulltrúar megi ekki tjá sig um mál og 

af greiðslu þeirra ef sannfæring þeirra 
býð ur þeim svo.

Kjörnum fulltrúum ber að hafa í heiðri 
grundvallarreglur góðrar stjórnsýslu, t.d. 
gagnsæja og upplýsta ákvarðanatöku og 

viðhafa lögmæt og málefnaleg sjónar
mið við sín störf.

Kjörnum full trú
um ber einnig að 
virða valdmörk og 
fara ekki út fyrir 
umboð sitt. Þá eiga 
þeir einnig að sýna 
störf um og rétt
indum ann arra kjör
inna full trúa virð
ingu.

Þetta er meðal 
þess sem fram kemur í siðareglum kjör
inna fulltrúa hjá Hafnar fjarðarbæ. 
Siðareglum er hins vegar ekki ætlað að 

vera pólitísk kúgunartæki sem beita má 
til að þagga niður óþægilega um  ræðu.

Bæjarfulltrúinn, Ólafur Ingi Tómas
son, hefur ekki lagt fram formlegt erindi 
vegna meintra brota fulltrúa minni
hlutans og aðspurður á fundi bæjar
stjórnar þann 14. mars sl. kvaðst hann 
ekki ætla að fylgja málinu eftir. Bæjar
fulltrúinn hefur þannig valið að ásaka 
fulltrúa minnihlutans á bæjar stjórnar
fundi um brot á siðareglum en treystir 
sér hins vegar ekki til að standa við þau 
orð sín og senda forsetanefnd erindi þess 
efnis. Tilgangur ásakananna virðist því 
einungis hafa verið að reyna að koma í 
veg fyrir óþægilega umræðu enda 
staðfesta gögn málsins, og sú staðreynd 
að lóðaskilmálum hefur nú verið breytt, 
það sem fram kom í málflutningi og 
bókun fulltrúa Samfylkingar og Vinstri 
grænna varðandi skil á lóðum í 
Skarðshlíð.

Höfundar eru bæjarfulltrúar.

Handbolti: 
4. apríl kl. 19.30, Valshöllin 

Valur - Haukar, úrslitakeppni kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Valur  Haukar: 2822
Haukar  Fram: 2521
Valur U  FH: 2317

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  Valur: (miðvikudag)
Stjarnan  FH: (miðvikudag)

Fjölnir  Haukar: 2130
FH  Selfoss: 2934

Körfubolti: 
23. mars kl. 19.15, Ásvellir 

Haukar  Keflavík,  úrslitakeppni karla

24. mars kl. 16.30, Keflavík 
Haukar - Skallagrímur,  úrvalsd. kvenna

26. mars kl. 19.15, Keflavík 
Keflavík - Haukar,  úrslitakeppni karla

28. mars, Ásvellir 
Haukar  Keflavík,  úrslitakeppni karla

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  Keflavík: 8372
Keflavík  Haukar: 8285

Eftir ótrúlega sigurkörfu Kára 
Jónssonar frá eigin vallarhelmingi. 

Haukar eru yfir 2-0 í einvíginu.

ÚRSLIT KVENNA:
Keflavík  Haukar: (miðvikudag)

Haukar  Breiðablik: 7982

Knattspyrna: 
23. mars kl. 21, Egilshöll 

Fylkir - Haukar,  bikar kvenna B

24. mars kl. 15, Boginn 
Þór/KA - FH,  bikar kvenna A

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Grindavík: 15

Stjarnan  FH: 03

ÚRSLIT KARLA:
Þór  FH: 23

Haukar  Fjölnir: 11

ÍÞRÓTTIR

Mikill viðsnúningur Hauka
Kvennaliði Hauka í körfubolta var nálægt falli í fyrra

Kvennalið Hauka tók á móti deildar
meistarabikarnum í körfubolta sl. 
laugar dag eftir tapleik gegn Breiðabliki, 
7982. Sá leikur hafði þó engin áhrif 
því Haukar voru búnir að tryggja sér 
deildarmeistaratitilinn og þar með 
heima leikjarétt í úrslitakeppninni.

Fyrir ári var það fréttnæmt að Haukar 
hefðu haldið sér í úrvalsdeild en liðinu 

hafði verið spáð falli. Þá sigruðu 
stelpurnar aðeins í 8 leikjum og enduðu 
í næst neðsta sæti. Nú hafa þær aðeins 
tapað 6 leikjum og þegar þetta er 
skrifað eru tveir leikir eftir. Það hefur 
því orðið mikill viðsnúningur hjá liðinu 
í vetur. Þar skiptir miklu þáttur Helendu 
Sverrisdóttur en liðið hefur samt sýnt 

að það er líka sterkt án hennar í vetur. 
Glæsilegur árangur.

En það var ekki aðeins hjá konunum 
sem viðsnúningur var mikill, karlalið 
Hauka hampaði líka deildarmeistara
titlinum en á síðasta tímabili unnu þeir 
aðeins 9 leiki og enduðu í þriðja neðsta 
sæti. Glæsilegur árangur hjá þeim líka.

Deildarmeistarar Hauka 2018. Á myndina vantar Helenu Sverrisdóttir sem þurfti að fara á slysavarðstofuna.

MÁLEFNAVINNUFUNDUR 
Samfylkingarinnar í Hafnarfirði 

verður haldinn í sal félagsins á Strandgötu 43 
mánudaginn 26. mars n.k. kl. 20

Félagsmenn og aðrir Hafnfirðingar  
eru sérstaklega hvattir til að mæta.

Adda María 
Jóhannsdóttir

Elva Dögg Ásud. 
Kristinsdóttir

Gunnar Axel 
Axelsson

Siðareglum á ekki að beita til að þagga 
niður óþægilega umræðu
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Hönnun 
& umbrot

hhus@hhus.is  |  stofnað 1990

Boltinn í beinni og lifandi tónlist allar helgar.
Tilvalinn staður fyrir einkasamkvæmi  

stærri og smærri hópa.
Happy Hour alla daga frá kl. 16 til 19  

og fleiri flott tilboð á barnum. Flatahrauni 5a, Hafnarfirði 
sími 578 0200

Taktu þátt og 
þú gætir unnið 

páskaegg!

GOA.IS

Ekki er komið nafn á nýjum 
veitingastað sem mun opna á 
2. hæð í Firði og er í eigu Árna 
Björns Ómarssonar, Helga 
Sverris  sonar og Ketils Sigurðs
sonar.

Miklar breytingar standa yfir 
í húsnæðinu og m.a. er búið að 
fjarlægja spilakassana sem þar 
voru en áfram mun staðurinn 
njóta hins glæsilega útsýnis 
yfir höfnina.

Að sögn Helga Sverrissonar 
verður þetta glæsilegur mat
sölustaður með íslensk/mið
evrópsku ívafi og er stefnt að 

því að opna nálægt mánaðar
mótunum aprílmaí.

NÝR VEITINGA STAÐ
UR Í HAFNARBORG
Krydd er nafnið á nýjum 

veit ingastað sem verður opn
aður í Hafnarborg í maí.

Yfirkokkur verður Hilmar 
Þór Harðarson en með honum 
eiga staðinn Hulda Heiðrún 
Óladóttir, Signý Eiríksdóttir, 
Jón Tryggvason, Geirþrúður 
Guttormsdóttir og Hafsteinn 
Hafsteinsson. Krydd verður 
með hádegis og kvöld verðar

seðil og eldhúsið verður opið 
frá 12 til 22 en barinn og stað

urinn verða opnir lengur. Veit
inga geirinn greindi frá.

Nýir veitingastaðir  
opna brátt í miðbænum

Helgi Sverrison stefnir á opnun veitingastaðar í Firði.
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FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

...eða notaðu formið á 
www.fjardarfrettir.is


